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* ترقی نائب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی: افرادی که از برخی کاندیداها حمایت می کنند و 
آنها را به مردم معرفی و در لیست خودشان قرار می دهند، باید این دقت را داشته باشند که صرفا برای رابطه 

جناحی نباشد، بلکه لیاقت شایستگی او را مدنظر قرار دهند و صرفا روی تشکیالت حزبی تمرکز نکنند.
* کوهکن نماینده مردم لنجان اصفهان: من خاطرم هست اوایل انقالب برای پذیرش مسئولیت وقتی با افراد به 
گفت وگو می نشستیم و منصبی را می خواستیم واگذار کنیم، افراد از پذیرفتن سر باز می زدند و قبول نمی کردند! 

اما هرچه از انقالب فاصله گرفتیم، این ماجرا به عکس شده و برخی برای جایگاه ولع پیدا کرده اند.

مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  موسم 
شورای اسالمی فرا رسیده، با این تفاوت که 
مردم بیش از گذشته چشمشان به این است 
تا فردی الیق از کوخ نشینان ازمیان مردم، نه 
کاخ نشینان باالشهر، ساکن خانه ملت شوند 
و به وکالت از مردم به احقاق حقوق مردمی و 

حاکمیت بپردازند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با  اشاره به فرارسیدن 
زمان ثبت نام انتخابات مجلس،  تأکید کردند: »حاال 
بحث اسم  نویسی برای انتخابات مجلس است، گفتند 
شروع شــده، همین طور بدون محابا می روند! این 
مطلبی که عرض می کنم، در مورد خود این حقیر 
از همه بیشــتر است و آن کســانی که مسئولیتی 
دارند هم همین جور. هر مســئولیتی، هر ِسَمتی، 
هر توانایی ای، در کنارش یک مسئولیتی دارد، یک 
تعهدی وجود دارد. می توانید آن تعهد را انجام بدهید 

یا نه؟ این خیلی درِس بزرگی است.«)98/9/11(
 در یک نظام کارآمد و اثربخش، نیروی انسانی 
به عنوان مهم ترین و اساسی ترین عامل در میان تمام 

عوامل نظام اداری و سازمانی است. 
از طرفی امروزه عصر، عصر شایسته محوری و 
شایسته ساالری است. عصری که بهترین افراد که 
دارای تخصص، مهارت، لیاقت و شایستگی هستند، 
باید به عنوان مدیران و کارکنان برای احراز مشاغل 
ســازمانی انتخاب شوند و مسئولیت های مهمی  را 
برعهده بگیرند. شایسته ساالری یک فلسفه و نگرش 
مدیریتی اســت که در آن منابع انسانی با توجه به 
تاش و توانایی ذاتی شــان در جایگاه خود در نظر 

گرفته می شوند.
شایسته یابی و حمایت از افراد الیق

پس از ایجاد بسترهای الزم برای استقرار نظام 
شایسته ساالری در سازمان، الزم است به یافتن افراد 
شایســته مشغول به خدمت یا شاغلین بالفعل و یا 
افراد توانمند پیرامونی سازمان، یا کسانی که در حال 
حاضر در منصبی قرار نداشته، ولی استحقاق حضور 
در انتخابات را دارند. پس از شناسایی آنان به حمایت 
و معرفی ویژگی های این افراد پرداخته شود. این کار 
بار مسئولیتی بسیاری برای حمایت کنندگان دارد.

اگرچــه برخی از مولفه های شایســتگی برای 
مناصب مختلف سازمانی یکسان و مشترک است، 
ولی طبیعتاً برای احراز مسئولیت های مختلف در یک 
اجتماع، مهارت های متفاوتی نیاز است؛ لذا جا دارد با 
تبیین پارامترهای ارزیابی و نحوه سنجش شایستگی 
افراد، اثر نظرات شخصی و سایق ارزیابی کنندگان 

را به حداقل ممکن رساند.
در تبیین دیگر پیش از آنکه مســئولیت پست 
مدیریتی بر عهده فرد باشــد، افرادی هم که از وی 
حمایت کرده و راه را برای قرار گرفتن او در جایگاهی 
که شایسته او نیست، هموار می کنند، مسئولیتی به 
گردنشان بوده و در واقع زیر دین مردم خواهند بود.

حمیدرضا  ترقی نایب رئیس شــورای مرکزی 
حزب موتلفه اســامی در گفت وگو با گزارشــگر 
کیهــان می گوید: »نکته مهمــی  را که رهبری در 
رابطه با مسئولیت پذیری در نظام جمهوری اسامی 
فرمودند در راستای همان سیاست های اباغی درباره 
انتخابات است که سال گذشته به شورای نگهبان و 

اهمیت توان مدیریتی و صالحیت نامزدهای انتخاباتی
 مجلس یازدهم شورای اسالمی

صندلی های سبِز مجلس در انتظار حضور افراد شایسته

هدیه آقاپور

مسئولین کشور برای تدوین قانونی که بتواند شرایط 
و ضوابط انتخاب شوندگان متناسب با هر منصبی را 

شفاف تر کند، اعام کردند.«
وی ادامــه می دهــد: »از آنجا که مســئولیت 
نمایندگی مســئولیت سنگینی است کسی که به 
وکالــت از مردم برای اعمــال حق حاکمیت ملت 
انتخاب می شود، وظایف سنگینی را در مجلس بر 
عهده خواهد داشــت و اگر نامزدهایی که کاندیدا 
می شوند به این وظایف توجه نکنند و توانمندی های 
خود را مورد بررسی قرار ندهند، به موکلینی که آنها 

را انتخاب می کنند خیانت کردند.«
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی 
تصریح می کند: »این نکته ای که رهبری از پیامبر 
بزرگ اسام)ص( نقل کردند، مبنی بر اینکه ابوذر 
فردی بهشتی با ویژگی های واال بوده، اما برای منصب 
مدیریتی در جامعه مناسب نیست، درس مهمی  را 

به ما می دهد.« 
ترقی می افزایــد: »با توجه بــه رهنمود مقام 
معظم رهبری افرادی که بــرای انتخابات مجلس 
یازدهــم ثبت نــام می کنند، بدانند اگر شایســته 
نمایندگی نباشــند هم مواخذه ملی و هم مواخذه 

الهی خواهند شد.«
وی تأکیــد می کنــد: »افرادی کــه از برخی 
کاندیدا ها حمایت می کنند و آنها را به مردم معرفی 
و در لیست خودشان قرار می دهند، باید این دقت 
را داشته باشند که صرفا برای رابطه جناحی نباشد، 
بلکه لیاقت شایستگی او را مدنظر قرار دهند و صرفا 

روی تشکیات حزبی متمرکز نباشند.«
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسامی 
در پایان خاطرنشــان می کند: »مسئولیت افراد و 
گروه هایی که فهرســت می دهند، بسیار سنگین و 

مهم است.«
جذب و تایید افراد شایسته

شاید بتوان ادعا کرد سابقه تفکر شایسته ساالری 
برابر با ســابقه آغاز زندگی اجتماعی انسان باشد. 
جوامع انســانی که افراد الیق و شایســته را در 
راس خود تجربه کرده اند، در تمامی  اعصار، قرین 

موفقیت و پیروزی بوده اند و باور آدمی  بر اطاعت 
از افرادی است که نسبت به خودش از شایستگی 

بیشتری برخوردار باشد. 
امیرالمومنیــن حضرت علــی)ع( مدیریت و 
اداره جامعه را به سنگ آسیاب و محور آن تشبیه 
می کنند و معتقدند همچنان که سنگ آسیاب فقط 
حول محور خود به گردش در می آید و در صورت 
بزرگ تر بودن ســنگ یا کج  بودن محور، سنگ 

نمی  چرخد و در صورت ضعیف بودن می شکند.
مدیران جامعه و نخبگان سیاسی نیز محورهای 

جامعه هســتند که باید هر کــدام برای آن کار 
مناســب، و از توان ، خاقیت و شایســتگی الزم 

برخوردار باشند.
همچنین موالی متقیان امام علی)ع( در خطبه 
معروف شقشــقیه ضمن بیان لیاقت و شایستگی 
خود برای حکومت ، لــزوم توجه به این معیار را 
یادآور شــده اند: »به خدا سوگند جامه خافت را 
در پوشید و می دانست خافت جز مرا نشاید، که 
آسیاب سنگ، تنها گرد استوانه به گردش درآید. 
کوه بلند را مانم که ســیاب از ستیغ من ریزان 

است و مرغ از پریدن به قلعه گریزان«. )نهج الباغه، 
خطبه3 ص 45(

به عنوان نمونه هنگامی که ایشان در انتصاب 
مالک  اشــتر به ســمت والی مصر به جای محمد 
بن ابوبکر که از اقوام و خویشان آن حضرت بود با 
اعتراض اطرافیان مواجه شــد، با صراحت، برتری 
افراد را به شایســتگی آنها و نه قبیله و قوم آباء و 
اجدادی آنها معرفی نموده و دلیل این انتخاب را 
شایستگی و کارآمدی بیشتر مالک  اشتر در مقایسه 

با محمد بن ابوبکر بیان کرد. 

از طرفی ماک برتری انســان ها نزد خداوند 
متعال، نه رنگ پوســت، نژاد، اصالت خانوادگی 
و مــواردی مانند آنها، بلکه درجه ایمان یا میزان 
شایستگی که در ایمان به خداوند دارند، برشمرده 

شده است.
 در فرهنگ کشورمان ایران نیز شایسته ساالری 
موضوع جدیدی نیســت و با کمــی  مطالعه در 
متون کهن ادب پارســی موارد بســیار زیادی از 
توجه عالمان و شعراء به این مطلب مهم به چشم 

می خورد.

مسئولیت پذیری در سایه توانمندی
عــدم توجه به توانایی هــا، تجربیات، عایق، 
کارایــی و دانش اختصاصی افراد در انتصاب های 
مدیریتی، عموما موجب بــروز نارضایتی، ضعف 
سازمانی و تضعیف عملکرد آنان می گردد. با توجه 
به مطالب فوق و از آنجا که برای پیاده ســازی هر 
سیســتمی در یک محیط اجتماعی، باید دالیل 

موجهی ارائه شود.
تفکراتی مانند خویشاوندساالری، قبیله گرایی، 
حزب ساالری، زن ساالری، مردساالری، انتصابات 
سیاسی، انتصابات بر اساس توصیه های پایگاه های 
قدرت و حتی انتصاب بر اساس منزلت اجتماعی 
افــراد و تمامی  نگرش هایی که دلیل برتری یکی 
بر دیگری را غیر از شایســتگی می دانند، در برابر 

اجرای این نظام مقاومت می کنند.
محسن کوهکن نماینده مردم لنجان اصفهان 
و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با 
گزارشگر کیهان می گوید: »در روایات و احادیث 
داریم که اگر کسی مسئولیتی را بپذیرد و نتواند 
آن مسئولیت را به درستی انجام دهد، خودش را 
در معرض هاکت قرار داده اســت؛ یعنی بسیار 

بسیار سنگین و تکان دهنده است که این کار.«
وی ادامــه می دهد: »هنگامــی که به فردی 
مسئولیتی پیشــنهاد می شــود، باید ابتدا همه   
جاذبه های آن مسئولیت را کنار بگذارد و با توجه 
به شناختی که از خود دارد، سنخیت ویژگی های 
خود و آن جایگاه را بسنجد، حتی اگر نمی داند از 
اهلش مشــورت بگیرد و اگر دید ظرف و مظروف 
به هم نمی خورد، مســئولیت را قبول نکند و اگر 
قبول کرد، بداند آخــرت خود را به هم ریخته و 
در دنیا هم قطعا مفید و موثر واقع نخواهد شد.«

نماینــده مــردم لنجان اصفهــان می افزاید: 
»هنگامی که مقــداری از انقاب فاصله گرفتیم، 
در زمینه مسئولیت پذیری دچار ضعف شدیم. من 
خاطرم هست، اوایل انقاب برای پذیرش مسئولیت 
وقتی با افراد به گفت وگو می نشســتیم و منصبی 

را می خواستیم واگذار کنیم، افراد از پذیرفتن سر 
باز می زدند و قبول نمی کردند! اما هرچه از انقاب 
فاصله گرفتیم این ماجرا به عکس شــده و برخی 

برای جایگاه ولع پیدا کرده اند.«
کوهکن تأکید می کند: »گاهی می بینیم افرادی 
در مجلــس ورود پیدا می کننــد و همکاران ما را 
می بینند و امضا می گیرند تا به وزیر معرفی شوند 
که البته شخصا هیچ گاه چنین نامه هایی را امضا 
نمی کردم چون کسی که به امضا جمع کردن روی 
می آورد، نشان می دهد صاحب صاحیت نیست. 
به قول معروف طرف نباید سراغ مسئولین برود، 

بلکه این مسئولیت است که باید سراغ افراد بیاید.«
وی اضافه می کند: »طی ســال های اخیر به 
دنبال مسئولیت دویدن خیلی رواج پیدا کرده که 
البته بخشی از آن مربوط می شود به اینکه می بینیم 
در یک دولت مســئولی، برادر، خواهر دختر خاله 
و اطرافیان خود را سمت می بخشد. این درحالی 
اســت که صاحیت آنها فقط بر اســاس ارتباط 
فامیلی بوده که این حرکت باعث می شــود دیگر 

افراد جامعه الگو برداری کنند.«
نماینده مردم لنجان اصفهان یادآور می شود: 
»یادش بخیر، دهه اول انقاب ما در مجلس برای 
یک حوزه ای رفتیم با چند نفری صحبت کردیم، 
درحالی که ابا داشتند از پذیرفتن آن مسئولیت و 
وقتی علت را جویا شدیم و گفتیم که شما واجد 
شرایط هستید به ما می گفتند؛ مسئولیت سنگین 
است! ولی در حال حاضر می بینیم افراد خودشان را 
به هر طریقی وارد مناصب دولتی می کنند؛ درحالی 

که باید شایسته ساالری صورت بگیرد.«
شایسته چینی یا تناسب شاغل با شغل 
بدون شــک در انتصــاب افراد شایســته به 
مناصب در شان آنها اهتمام ورزیده و حتی المقدور 
مســئولیت هایی را به آنان باید واگذار شود که به 

بهترین وجه از عهده آن برمی آیند. 
اما اشــتباهی که در این زمینه در کشــور ما 
وجود دارد، این اســت که به نظر می رســد، افراد 
شایسته برای بروز شایستگی های خود باید حتما 

در الیه های مدیریت قرار بگیرند.
 این تفکر غلط بعضا منجر به انتصاباتی می شود 
که کارشناســان مجرب و شایسته را به مدیران 
بسیار ضعیف و با کارائی نه چندان مطلوب تبدیل 

می نماید. 
شایان ذکر است شایستگی افراد ممکن است 
در یک یا چند زمینه باشــد، لذا الزم است برای 
ارتقــای عمودی فرد، شایســتگی های وی برای 
احراز پست های جدید مورد سنجش مجدد قرار 
گرفته و در صورتی کــه از توان الزم برای احراز 
مســئولیت های باالتر را دارا نیســت، می توان با 
ارتقای افقی و بســط و غنی ســازی شرح شغلی 
وی، امکان توسعه و پیشــرفت بیشتر را برای او 

مقدور ساخت.
شایسته پروری

 و بستر سازی برای بالندگی 
ناگفتــه نمانــد پیــش از پرداختــن بــه 
شایسته ساالری باید در جامعه به شایسته پروری 
توجه شــود و افرادی را در عرصه انتخابات شاهد 
باشیم که توان مدیریت با معلوم در حوزه مربوطه 
را داشته باشند؛ چرا که به هر دلیل افراد نخبه از 
مسئولیت کناره گیری کنند، بحران ناشی از عدم 
وجود افراد شایســته در مناصب، آغاز می گردد؛ 
البته به برکت انقاب اســامی ما همواره شاهد 

رویش های بسیاری بودیم. 
اما به هر  ترتیب الزم است بیش از گذشته به 
پرورش نیروهای انقابی و باال بردن توانایی فردی و 
تخصصی شان بپردازیم تا به هنگام انتخابات، شاهد 
حضــور و رقابت نخبگان و افراد با صاحیت های 

باال باشیم.

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/1/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت 
گیتی گســتر لیو )ســهامی خاص( به شماره ثبت 423475 و 
شناســه ملــی 10320760004 به نمایندگــی آقای منصور 
رضایی به کــد ملی 0055533213 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شماره ثبت 376113 
و شناســه ملی 10320247637 بــه نمایندگی آقای ابراهیم 
قاســمی به کد ملــی 0420967540 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین )سهامی عام( به شماره ثبت 
239515 و شناســه ملی 10102803034 به نمایندگی آقای 
ابراهیم جانی به کد ملی 0071872809 ســمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چک، برات، قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است، و 
در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور 
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲6۱۸۴ 

و شناسه ملی ۱0۳۲07۸7۸۱۲ 

اســتناد صورتجلســه  به 
عــادی  عمومــی  مجمــع 
مــورخ  فوق العــاده  بطــور 
تصمیمــات   1396/5/24
ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب 
به شــماره  تقی پــور آهنگر 
بــه   2060701163 ملــی 
ســمت بازرس اصلی و آقای 
شماره  به  مافی ها  محمدرضا 
بــه   0047192240 ملــی 
سمت بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب شدند. 
کیهان  کثیراالنتشار  روزنامه 
جهت درج آگهی های موسسه 
هیئت  اعضای  شــد  انتخاب 
برای مدت دو ســال  مدیره 
به قرار ذیل انتخاب شــدند: 
شــرکت خدماتی تحقیقاتی 
ســاتر ســبز بــه شناســه 
 10102262391 ملــی 
طلیعــه  گــروه  شــرکت 
ســبز جهــان بــا شناســه 
 10102853650 ملــی 
آمــاد  مهندســی  شــرکت 
شناســه  بــه  بهینه ســاز 
 10102251738 ملــی 
شــرکت بازرســی مهندسی 
و کنتــرل کیفیت ســنجش 
گســتر دانــا بــه شناســه 
 10102384287 ملــی 
نقــل  و  حمــل  شــرکت 
آزادگان بــه شناســه ملــی 
و  ترازنامه   10101259330
حساب سود و زیان سال مالی 
به   1395/12/30 به  منتهی 

تصویب رسید.

آگهی تغییرات 

موسسه آموزشی 

آماد و پشتیبانی 

دستواره به 

شماره ثبت 

 ۱۱۹۸۴

و شناسه ملی 

 ۱0۱00۴67۹۸7

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

 6۱0۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱067۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1395/08/23 و مجوز شــماره 20/2887 مورخه 
1395/09/13 اداره صنعت و معدن و تجارت شهرســتان 
بهارســتان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - بهرام مهدوی به 
شماره ملی 6029983261 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
سلمان برقی زرگر به شماره ملی 1620951630 به سمت 
نایــب رئیس اول هیئت مدیــره و علیرضا قدردان بجندی 
به شــماره ملی 1650834268 به سمت نایب رئیس دوم 
هیئت مدیره و محرم محمد پرور گلیجان به شــماره ملی 
5669386299 به سمت دبیر هیئت مدیره و محرم امینی 
کلیانی به شــماره ملی 1651484007 به سمت خزانه دار 
برای مدت 4 سال انتخاب شــدند و حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد 

تعهدآور مالی، اوراق بهادار بانکی و تعهدات مالی و حقوقی 
و عقود اسامی با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و 
در غیــاب هر کدام با امضای نایب رئیس اول به همراه مهر 
مؤسســه معتبر خواهد بود و نامه های اداری و استخدامی 
و اســناد غیر مالی اتحادیه نیز با امضای رئیس و در غیاب 
وی بــا امضای نایــب رئیس اول و در غیاب ایشــان نیز با 
 امضــای نایب رئیــس دوم به همراه مهر مؤسســه معتبر 

می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رباط کریم

آگهی تغییرات مؤسسه اتحادیه صنف میوه و تره بار و مواد پروتئینی 
شهرستان بهارستان به شماره ثبت ۳6۵ و شناسه ملی ۱0۱۸۳00۳67۹

بخش نخست

آگهی مزایده شماره ۱0۵6
گروه کارخانجات صنام در نظر دارد اقالم مازاد 
و اســقاط خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده 

به فروش برساند.
شرح اقالم مزایدهردیف

انواع ماشین آالت و دستگاه ها) شامل دستگاه پرس- 1
خشک کن- دستگاه تراش- دستگاه جوش و...(

انواع ضایعات )شامل آهن- آلومینیوم- چوب- 2
کاغذ- استیل- پاستیک - رینگ و...(

انواع قطعات الکترونیکی و صنعتی، اداری و 3
کامپیوتری

 انواع متریال )شامل ورق، پلیت و تسمه 4
آلومینیومی و فوالدی(

داوطلبان می توانند جهت دریافت فرم مشخصات 
تا چهارشنبه  اقام فوق روزهای شنبه  و رویت 
ساعت های بازدید )9، 10 و 10:30 صبح( از تاریخ 
نشر آگهی به مدت ده روز کاری به نشانی تهران- 
پارچین-  شهرک  خاوران-  جاده   25 کیلومتر 
گروه کارخانجات صنام- مدیریت فروش مراجعه 
و یا با شماره  تلفن 36076022 و 36076024 
داشتن  است  ذکر  شایان  نمایند.  حاصل  تماس 

کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.


